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ایران کنفرانس

شروط ادامه تحصيل فارغالتحصيلان ديپلم و پيش دانشگاهي در دانشگاه  
  

 سرهنگ  محمدرضا اکبر حلوايي در مورد شرطبه گزارش سرويس«انتظامي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
ادامه تحصيل فارغالتحصيلان ديپلم و  پيشدانشگاهي در دانشگاه گفت: براساس قانون خدمت وظيفه عمومي، 

فارغالتحصيلان ديپلم و پيشدانشگاهي چنانچه ظرف مدت يکسال از تاريخ فراغت  از تحصيل در مقطع متوسطه در
دانشگاه پذيرفته شوند، با اخذ معافيت تحصيلي  ميتوانند به تحصيل خود ادامه دهند.

  

وي افزود: چنانچه تاريخ پذيرش آنان در دانشگاه پس از گذشت يکسال از تاريخ  اخذ ديپلم يا پيشدانشگاهي باشد،
مجاز به تحصيل نخواهند بود.

  

حلوايي گفت:با توجه به اينکه قانون مذکور در آبان ماه سال 90 تصويب و به  مورد اجرا گذاشته شده است؛بنابراين آن
دسته از  مشمولاني که در خرداد ماه  سال 90 موفق به فراغت از تحصيل در مقطع متوسطه شدهاند و در مهلت معرفي

يک  ساله (تا پايان خرداد ماه امسال) وضعيت خدمتي خويش را مشخص كردند و وارد  غيبت نشدهاند، در صورتي که
تا پايان شهريور ماه 91 در دانشگاه پذيرفته  شوند، ميتوانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند.

  

وي همچنين ملاک پذيرش در دانشگاه را براي کساني که از طريق آزمون سراسري  شرکت کردهاند، تاريخ اعلام نتايج
قطعي آزمون و براي کساني که بدون آزمون  سراسري در دانشگاه پذيرفته ميشوند تاريخ ثبتنام در دانشگاه اعلام كرد.

  

حلوايي با بيان اينكه شرط برخورداري از معافيت تحصيلي، نداشتن غيبت است و  گفت: مشمولاني که وارد غيبت شده
باشند مجاز به تحصيل نيستند و معافيت  تحصيلي براي آنان صادر نخواهد شد.

  

وي درباره ادامه تحصيل سربازان در حال خدمت گفت: اين قبيل افراد چنانچه در  رشتههاي کارشناسي و بالاتر
پذيرفته شوند به شرط نداشتن غيبت از خدمت ترخيص  خواهند شد و در صورت پذيرش در رشتههاي مقطع کارداني

مجاز به تحصيل  نيستند.
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